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Kære kolleger  
 

Trods coronakrise nærmer påskeferien sig med så raske skridt 

som muligt. Ja, det med ferie gælder faktisk kun eleverne. Læ-

rerne har ikke påskeferie. Påskedagene er som bekendt helligda-

ge, hvor alle har fri, og de tre hverdage (mandag-onsdag) før 

helligdagene er i begge kommuner såkaldte nul-dage. Altså ar-

bejdsdage, der ikke anvendes og derfor indgår med 0 timer i op-

gørelsen af skoleårets præsterede arbejdstid. At de tre dage ikke 

anvendes skyldes, at vi – lærerne, arbejder ca. 40 timer ugentlig i de 40 elevskoleuger samt arbejdstid i 

perioder uden elever – altså mere end den ugentlige arbejdstid på 37 timer i Danmark. 

 

Aftalen om afvikling af frihed og ferie mv. 

Nogle lærere befinder (befandt) sig imidlertid alligevel på ferie i dagene inden påskeugen. Det skyldes, 

at de faglige organisationer på det kommunale område (FF) sammen med KL har lavet en aftale ”om 

afvikling af frihed og ferie mv. i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen”.  

 

Hovedformålet med aftalen er, ”at bidrage til, at kommunerne står bedre rustet i forhold til håndtering 

af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation”. Aftalen gælder ”ansatte, der efter 

arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 

2020”.  

Det er en aftale, som DLF og Lolland-Falsters Lærerforening bakker 100 % op.  

 

Da aftalen gælder ansatte, der ikke varetager opgaver i perioden, vil den ifølge Skolelederforeningen 

kun have konsekvenser for få lærere. Således skriver foreningen på sin hjemmeside: Det er Skoleleder-

foreningens vurdering, at skoleområdet ikke påvirkes i nævneværdig grad af den indgåede aftale, da 

der i øjeblikket arbejdes med nødpasning og fjernundervisning. Der vil dog i konkrete tilfælde være 

medarbejdere, der med mening kan afvikle frihed. Friheden skal dog afvikles i hele dage. Der vil også 

være medlemsgrupper i Skolelederforeningen, der efter en konkret vurdering meningsfuldt ville kunne 

afvikle frihed i perioden. 

”Vi er i tæt kontakt med skolelederne ude landet, og vores oplevelse er, at ledere og medarbejdere 

arbejder på fuld damp for at sikre pasning og undervisning. Afholdelse nu af ikke planlagt ferie er ikke 

relevant i det store perspektiv. Men der vil kunne være medarbejdere og faggrupper, hvor det kan 

komme på tale at sende medarbejdere hjem. Det vil ske efter en konkret vurdering,” siger Skoleleder-

foreningens formand Claus Hjortdal. 

 

DLF og Lolland-Falsters Lærerforening har fuldstændig samme forståelse af aftalens udmøntning i 

praksis på skoleområdet. Dette har kredsen også meddelt begge kommuners skoleafdelinger. Alligevel 

har aftalen givet en del forvirring og uenighed på skoler og arbejdspladser. Aftalen er blevet/forsøgt 

udmøntet langt videre end aftalens ord og ikke altid efter den beskrevne proces og aftalens ånd. Meget 

diplomatisk sagt har billedet af udmøntningen ikke været lige kønt alle steder. Der er faktisk brugt 

mange kræfter og meget tid med den konkrete udmøntning af aftalen i de to kommuner. Tid, der kunne 

være brugt langt bedre – ja, helst undgået. 

Hvad der er hændt kan som bekendt ikke laves om, som man siger efter en direkte udsendelse. Men 

kan vi lære af forløbet? Kunne vi have gjort det bedre? Det vender jeg tilbage til. 
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Aftalen/fælleserklæringen om varetagelse af andre opgaver, på andre områder og andre tider 

Der er indgået endnu en aftale mellem de kommunale parter, nemlig aftalen: ”Coronavirus: Stor gen-

sidig fleksibilitet og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt”. Hovedformålet med afta-

len er, at de kommunale opgaver fortsat kan varetages for at sikre, at samfundet som et hele kommer 

bedst muligt igennem den ekstraordinære situation. …… Parterne er derfor enige om, at det …….. kan 

blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktio-

ner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-

/fagområder, end de normalt udfører deres arbejde. …” 

Det fremgår af aftalen, at ”varetagelse af andre arbejdsopgaver, på ….. drøftes så så vidt muligt lo-

kalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. (afdeling = faglige organisation). 

 

LFL fremsendte straks anmodning om en lokal aftale til begge kommuner, hvilket har resulteret i en 

aftale med Lolland Kommune på lærerområdet (indlagt sidst i Kredsnyt). 

Ligesom med ”ferieaftalen” forventer LFL ikke, at fælleserklæringen kommer til at berøre lærerne i 

nævneværdig grad. Lærerne er jo pt. stadig på arbejde – hjemsendt med opgaven ”nødundervisning”. I 

givet fald er der jo stadig opgaven med (nød-)undervisningen af eleverne. Hvem, der skal varetage 

denne fremgår af ”Spørgsmål og svar” på undervisningsministeriets hjemmeside her . Det bliver 

”først” aktuelt efter påske – langt ud i fremtiden!  

 

Skoleåbning  

Apropos fremtiden. Hvornår åbner skolen igen – og hvordan?? Ja, svaret blæser i vinden, men der gæt-

tes på, at der kommer udmeldinger herom inden påskehelligdagene. Statsministeren har jo tidligere 

lettet lidt på låget. En ting er sikkert (som en bombe), det bliver ikke fuld skrue og normale tilstande 

lige med det samme – tror jeg! 

Og, det vil stadig være ekstraordinære tider, som bliver en kolossal logistisk øvelse, og, som fortsat vil 

kræve stor anvendelse af sund fornuft, dialog, fleksibilitet og et rigtig godt samarbejde på alle niveau-

er. Det er LFL og lærerne naturligvis parate til. 

 

Forhandlinger om lærernes arbejdstid 

På hele tre fronter foregår/-gik der forhandlinger om lærernes arbejdstid. I de to kommuner og Periode-

forhandlingen centralt. Alle steder har caronavirus sat sit udsættende præg. De gode nyheder er dog, at 

vi via teknologien (Skype) har landet lokalaftalen i Guldborgsund - i dag helt formelt. Aftalen udsen-

des efter påske. TILLYKKE – TILLYKKE – TILLYKKE – TILLYKKE – TILLYKKE  

I Lolland var vi næsten færdige, da corona slog til. Jeg forventer, at vi straks efter påske også kan få 

skypet os færdige her.  

Og så er der Periodeforhandlingen. Den gik formelt i gang d. 3. april og forsøges stadig afsluttet d. 27. 

april. På et Skypemøde torsdag med bl.a. ABC, fik vi en orientering om status på forhandlingsproces-

sen og foreningens perspektiver i og med ”samarbejdssporet”. Det var en absolut opløftende oriente-

ring fra ABC. Den fælles fastlagte aftaleproces - samarbejdssporet - følges engageret og konstruktivt 

af begge parter og alle forhandlingsdeltagere. Søren Viemose er hyret ind som mediator og styrer pro-

cessen og forhandlingerne. I dag – fredag d. 3. april, fortalte Fakse- Vordingborg Lærerkreds og skole-

chefen i Vordingborg parterne (skype) om deres lokale arbejdstidsaftale, og om, hvordan man havde 

anvendt samarbejdssporet fra OK-18 i Vordingborg Kommune. Herfra har vi også d.d. fået en tilsva-

rende opløftende tilbagemelding via Skype. Med denne status er jeg optimistisk mht. at parterne når i 

mål med en aftale, der kan bruges til noget. Dette afgøres naturligvis i sidste ende af medlemmerne (og 

KL), der jo skal stemme om det endelige forslag til en central arbejdstidsaftale. En ting er sikkert i 

disse coronatider; aftalen bliver hverken kuppet eller forceret igennem. Der bliver en ordentlig og de-

mokratisk medlemsproces, hvor aftalen kan analyseres, drøftes, kritiseres og roses mv. inden den sen-

des til urafstemning. Hvilket så kræver, at der rent faktisk bliver en aftale at stemme om.  

 

 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/tvaergaaende


 

Det kinesiske tegn 

Tegnet øverst i venstre hjørne er det kinesiske tegn for KRISE. Det må man sige, at vi har nu – i hele 

verden. Tegnet har to betydninger – FARE og MULIGHED. 

Faredelen er velbeskrevet i alverdens medier og sendeflader 24/7, så jeg vil give et par bud på mulig-

hedsdelen. Her vender jeg tilbage til - kan vi lære af forløbet? Kunne vi have gjort det bedre? 

Mit svar er ja til begge spørgsmål. Ikke bare i krisesituationer, men i almindelighed vil jeg foreslå, at 

vi på alle niveauer samarbejder endnu mere – og endnu bedre. Det handler ikke kun om at informere 

(før/efter), men også om at inddrage (sparre/rådgive) og involvere (påtage sig ansvar). Jeg er sikker på, 

at vi i fællesskab – kommune og kreds og leder/TR kunne have håndteret eksempelvis ”ferieaftalen” 

betydeligt bedre og dermed forebygget og undgået ”alt det bøvl”, der har været undervejs. 

Uden at kloge mig, vil jeg ligeledes mene, at der også allerede er, og kan høstes gode erfaringer og 

muligheder på det digitale undervisningsområde. Tiden må vise om det fører noget med sig. 

  

Kæmpe cadeau til lærerne 

 Det har været, er og bliver forsat en ekstraordinær skoletid. Alle har skullet få en hverdag til at funge-

re nogenlunde. Det gælder også lærerne. Og det har de gjort. Hvad der ikke er blevet udviklet af krea-

tive og finurlige løsninger for eleverne og i kommunikationen med såvel elever, forældre og kolleger 

på forholdsvist ukendte landområder er ganske enkelt utroligt. 

Udvalgsformanden for BFU i Guldborgsund har allerede udtrykt en stor anerkendelse til lærerne. Jour-

nalist Markus Bernsen skriver i artiklen her , at ”coronaskolen” er et stort gennembrud for lærerger-

ningen. Og afslutningsvis bøjer undervisningsministeren sig i støvet for lærerne. Læs på her . 

 

 

 

 

 

Fra Kredsen skal lyde et kæmpe velfortjent ønske om en god påske (-ferie). 

 

 

 

 

 

 Pva. kredsstyrelsen 

Birger Petersen 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 

 

 

 

 

 

    

 

  

Aftale vedr  
fællerserklæring -  LL og LFL.pdf

 
 

 
 

                                                                                                                                            
 Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 

https://www.weekendavisen.dk/2020-13/samfund/klasseforskel
https://www.folkeskolen.dk/1838963/undervisningsminister-jeg-boejer-mig-i-stoevet-for-laererne
http://kreds68.org/
https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

